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Acaba Atatürk olmasaydı, 

Türkiye ne olurdu?



DANİEL DUMOULİN - BBL (Banque Bruxelles

Lambert) Şube Müdürü,

Türk Kültürünü ve Tarihini Yaşatma Derneği Başkanı

Daniel Dumoulin’in 2008 

başında dostlarına gönderdiği

tebrik kartı

"Türkiye; Atatürk'ü Tanrı‘ya borçlusun, 

geri kalan her şeyi de ATATÜRK'e! "
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Acaba Atatürk olmasaydı 

Türkiye ne olurdu?

1914,  3 Kasım  - Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti

5 Kasım  - İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti

1915, 19 Şubat   - İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale'yi topa tuttu

25 Nisan  - Anzakların (Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin)  

İngilizleri destekleyerek Çanakkale’ye  gelmeleri

1918, 13 Kasım  - İstanbul’un işgali (İngiliz, Fransız ve İtalyanlar)

(6 Ekim 1923’e kadar)

1920, 10 Ağus.   - Sevr antlaşmasının imzalanması

Türkiye’nin kurtulmasında Atatürk Mucizesi hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz: Atatürk Kronolojisi

http://www.isteataturk.com/haber/107/ataturk-kronolojisi
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Atatürk olmasaydı: 10 Ağustos 1920’de imzalanmış olan

Sevr antlaşması ile Türklere bırakılmak istenen bölge

http://www.britannica.com/event/Treaty-of-Sevres

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sevr_Antla%C5%9Fmas%C4%B1#/media/File:Sevr_Antla%C5%9Fmas%C4%B1_T%C3%BCrk%C3%A7e.PNG
http://www.britannica.com/event/Treaty-of-Sevres
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Atatürk’ün Anzaklar hakkındaki sözleri, Anzak Koyu, Gelibolu

"Bu Memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın

toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yanyana koyun

koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. 

Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. 

Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.“

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

http://www.tsk.tr/anitkabir/canakkalesavasi_6.html
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Mustafa Kemal Atatürk Anıtı, Kanberra, Avustralya - 2007 Nisan

Atatürk’in Anzak askerleri 

hakkındaki sözleri

Atatürk’ün “Yurtta barış, cihanda barış” görüşünün bir uygulaması:

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Kemal_Atat%C3%BCrk_Memorial_Canberra_2007.JPG&filetimestamp=20090618204940
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“Atatürk'ü anlamak, sevmek, değerlendirmek ve

tanımak bir bilgi aktarım işi değildir. 

Akıl yoluyla algılama, inceleme, özümseme, düşünme, 

bilinçlenme ve yaptıklarının derinlerine inme

sorunudur.”

Prof. Dr. Fikri AKDENİZ

Çukurova Üniversitesi

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/akdeniz_01.pdf


Atatürk’ün

11

Bazı kaynaklar:

Anıtkabir Özel Defteri

Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Devrimleri

Atatürk Günlüğü / Atatürk Takvimi

İşte Atatürk

• Yaptıkları

• İlkeleri

• Devrimleri

• Özdeyişleri

http://www.anitkabirozeldefteri.com/
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=AnaSayfa
http://www.ataturkdevrimleri.com/
http://www.ataturktoday.com/
http://www.isteataturk.com/
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Atatürk’ün

3. Basım -

1989

Atatürk Devrimleri

Atatürk Günlüğü

Özdeyişleri:

- Yol gösterici

- Yüreklendirici

- İsteklendirici

Bazı 

kaynaklar:

http://www.ataturkdevrimleri.com/kategori-6-ataturk-ozdeyisleri
http://www.ataturktoday.com/
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İlkeler:

1. Cumhuriyetçilik

2. Milliyetçilik

3. Halkçılık

4. Devletçilik

5. Laiklik

6. Devrimcilik

(İnkılapçılık)

Bütünleyici İlkeler:

1. Milli Egemenlik

2. Milli Bağımsızlık

3. Milli Birlik ve Beraberlik

4. Yurtta Sulh Cihanda Sulh

5. Çağdaşlaşma

6. Bilimsellik ve Akılcılık

7. İnsanlık ve İnsan Sevgisi

Atatürk İlkeleri

Lütfen dikkat: “İnkilap” demeyin! “İnkilap” “kelpleşme” yani “köpekleşme” demektir!

http://www.ataturktoday.com/AtaturkIlkeleriveInkilaplari.htm
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Atatürk ilkeleri 

• Bilimsellik: 

- Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için

en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924)

- Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet

yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet

bilimdir. (1933)

• Akılcılık: 

- Bizim, akıl, mantık, zekâyla hareket etmek en belirgin

özelliğimizdir. (1925)

http://www.ataturktoday.com/AtaturkIlkeleriveInkilaplari.htm
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1998
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Atatürk’ün  bilim alt yapısı oluşturmakta isabetli 

kararlarına bir örnek:

Sayılı, Aydın (1989). Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, 

Gündoğan Yayınları, Ankara.

Kazdağlı, s.  79



“İlim mutlaka cahilliği yener. 

O halde halkı aydınlatmak lazımdır.” 

Atatürk
“İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede

varsa gidip, öğrenmeye mecburuz.”

Atatürk19
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“İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.” Atatürk.
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Atatürk'ün Yazdığı Geometri Kitabı (1937)
(“İşte Atatürk” sitesinden PDF olarak indirebilirsiniz (6,8 MB))

http://www.isteataturk.com/haber/3353/ataturkun-yazdigi-kitaplar
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“Dil benliğimizin özüdür.”

(The language is the core of our being.)

Noam Chomsky ile Söyleşi,

Discover, (Kasım, 2011), s. 66-71.

Dil ve önemi:

24



Türkçe ve 

Atatürk

25

Dil ve önemi:
Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. 

Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler

içinde ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, 

çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan

her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. 

Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.

Atatürk (1929)
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İstanbul - 2001



“Güzel dilimizi ifade etmek

için yeni Türk harflerini

kabul ediyoruz. Bizim

ahenkli, zengin lisanımız

yeni Türk harfleriyle kendini

gösterecektir.” Atatürk (1928) 27

• 1928, 1 Kasım: Harf devrimi

• 1932,12 Temmuz: 

Türk Dil Kurumu, Türk Dili

Tetkik Cemiyeti adıyla kuruldu

• 1932, 26 Eylül-5 Ekim: Birinci

Türk Dili Kurultayı

• Dil bayramı: 26 Eylül

https://tr-tr.facebook.com/notes/dilimize-sahip-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yoruz/t%C3%BCrk%C3%A7em-benim-ses-bayra%C4%9Fim-fazil-h%C3%BCsn%C3%BC-da%C4%9Flarca/121692409788
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?f6e10f8892433cffaaf6aa849816b2ef2858da18f4388cdd
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Yıl Okur yazar oranı

1923 % 2,5

19271 % 10.5 (1927 resmî sayımlar)

19352 % 20.4 (1935 sayımları)

20053 % 88.3

20134 % 94. 92

1 Harf devrimi yapılmadan 1 yıl önce yapılan nüfus sayımları
2 Yeni Latin harfleri ile 7 eğitim dönemi sonrası
3 Birleşmiş Milletler 2005 Yılı Gelişme Programı Raporu'na göre
4 Türkiye İstatistik Kurumu Raporu

http://egitim.bugun.com.tr/antalya-birinci-oldu-iste-sonuncu-olan-3-il-haberi/599851


Latin alfabesi Etrüsk alfabesinden 

uyarlanmıştır.  (A. Robinson, s. 13)
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Bilindiği gibi Türk alfabesi Latin 

alfabesinin Türkçeye uyarlanmış 

bir biçimidir. Alfabeler:

Etrüsk

Latin

Türk

1995
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Etrüskler

MÖ 800 – MÖ 264

(Konuşmacının, 1959’da İtalyanca öğrenirken

bulunduğu üniversitenin yanındaki)

Etrüsk kapısı, Perugia

https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=etr%C3%BCskler%20t%C3%BCrk%20m%C3%BCd%C3%BCr
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Etrüskler Türk mü 

idiler?

Paris 1971
Etrüskler Türk 

idiler (Kanıtlar)

Paris 1985
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2008

Roma’da  dişi bir kurt tarafından 

beslenen Romulus ve Remus 

kardeşlerin bir heykeli 

(Roma Mitolojisine göre MÖ 753'de

Roma şehrinin kurucularıdır.

(Romalılara Etrüsklerden geçmiştir)

Benzer bir mitoloji Orta 

Asya’daki Göktürklerde vardı!
(Bozkurt ve Ergenekon destanı, 

Dişi kurt Asena efsanesi)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_Mitolojisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%96_753
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Roma
http://www.dilimiz.com/tarih/bozkurtergenekon.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DtMfRW2Waz4
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“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok

kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli

duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.”                         

Atatürk

“Dil önce düşünmeye yarar.”

Noam Chomsky 

La Recherche, Temmuz-Ağustos, 2011, sf. 93.
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2003 2010



“Ülkesini yüksek

bağımsızlığını korumasını

bilen Türk milleti, dilini de 

yabancı diller

boyunduruğundan

kurtarmalıdır.”

Atatürk (1930)

35
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Bilişimde Özenli Türkçe konusunda Tuncer Ören'in 
yazı, sunu, söyleşi ve diğer etkinlikleri ve Tuncer Ören'in çalışmalarına gönderme yapan yazılar

“Türkçem benim ses bayrağım”

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Dil Devriminin 80. Yılında Dil Derneği’nin “80. Yıl Onur Ödülü” kabul konuşması

http://www.site.uottawa.ca/~oren/pubsList/Turkce.pdf
https://tr-tr.facebook.com/notes/dilimize-sahip-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yoruz/t%C3%BCrk%C3%A7em-benim-ses-bayra%C4%9Fim-fazil-h%C3%BCsn%C3%BC-da%C4%9Flarca/121692409788
http://www.dildernegi.org.tr/TR,537/anasayfa.html
http://www.site.uottawa.ca/~oren/y/2012/09-DD.pdf
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Benzetim Sözlüğü projesi:
http://www.site.uottawa.ca/~oren/SCS_MSNet/simDic.htm

1. Çince-İngilizce (~9000 terim) (2012) 

30 katılımcı

2. İngilizce-Fransızca-

İspanyolca-İtalyanca-Türkçe*

3. (terimler gözden geçirilmekte) 

~80  katılımcı

*  İlk 5000 Türkçe terim Tuncer Ören tarafından 

Benzetim Sözlüğü (2006) – 1. sürüm: ~4000 terim

Benzetim Sözlüğü – 2. sürüm:

11000’den fazla terim

http://www.site.uottawa.ca/~oren/SCS_MSNet/simDic.htm
http://book.dajianet.com/1572204/?validated=true
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http://www.papatya.gen.tr/Turkiye_Bilisim_Ansiklopedisi.htm

•  İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce 

3000 terimlik dizinler

• Türkiye bilişimiyle ilgili 60, 

evrensel bilişim konularında 179 makale.

•  ~ 200 yazar, 22 Editör,  3 Başeditör

2008

http://www.papatya.gen.tr/Turkiye_Bilisim_Ansiklopedisi.htm
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Özenli Türkçe Çalışma Grubu (kuruluş 24 Temmuz 2013)

Ülkü: Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı. 

Görev: Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

101 bilişim kuruluşu

24 Türkçe topluluğu

Bu sayfa şu bölümleri içermekte:

http://www.tbd.org.tr/index.php
http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=calisma_gruplari&grup=7&is=tanitim&mi=1
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/kurullarUyeler.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/bilisimKuruluslari.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/TT.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/kitaplar.pdf
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Özenli Türkçe Çalışma Grubu (kuruluş 24 Temmuz 2013)

Ülkü: Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı. 

Görev: Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

“Bilişim Dergisi” 

ve Türkçe, Türkçe bilinci ve Türkçe terimler konulu yazılar

Terim çalışmalarından bazı örnekler:

“Giriş ve Girdi” türleri için 166 Türkçe terim

“Makine Anlamasının” 80'e yakın türü için Türkçe terim

350 tür “hata” için Türkçe terim

170 tür “değer” (İng. Value) için Türkçe terim

353 “değişken” türü için Türkçe terim

“Bitcoin” ile ilgili 58 Türkçe terim

http://www.tbd.org.tr/index.php
http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=calisma_gruplari&grup=7&is=tanitim&mi=1
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=dergi&mi=1
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/koseYazilari.pdf
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Özenli Türkçe Çalışma Grubu (kuruluş 24 Temmuz 2013)

Ülkü: Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı. 

Görev: Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

Yakında güncellenecek

http://www.tbd.org.tr/index.php
http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=calisma_gruplari&grup=7&is=tanitim&mi=1
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/yazilarCalismalar.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/yazilarCalismalar.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/secmeler.pdf
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Özenli Türkçe Çalışma Grubu (kuruluş 24 Temmuz 2013)

Ülkü: Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı. 

Görev: Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

http://www.tbd.org.tr/index.php
http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=calisma_gruplari&grup=7&is=tanitim&mi=1
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/sozluklerAnaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/yt/yeniTerimler.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/etkinlikler.pdf
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

Özenli Türkçe Çalışma Grubu (kuruluş 24 Temmuz 2013)

Ülkü: Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı. 

Görev: Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

http://www.tbd.org.tr/index.php
http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=calisma_gruplari&grup=7&is=tanitim&mi=1
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/anaSayfa.pdf
http://www.tbd.org.tr/userfiles/14/ozluSozler.pdf
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Bir saptama: Türkçemiz, oya gibi, hatta bir kuyumcu duyarlığı

ile işlenmeye layık olacak kadar değerli bir dildir.

Negroponte İngilizceden bahsederken, Türkçeden övgü ile bahseder ve

şöyle yazar:  “İngilizce en güç olanlardandır; … Türkçe gibi başka diller

çok daha kolaydır. … Dolayısıyla sözcük düzeyinde, bilgisayarla

konuşma sentezi yapacaklar için Türkçe rüyalarının gerçekleşmesidir” 
[Negroponte 1995, Being Digital. 

Alfred A. Knopf, New York, NY, ABD, s. 145]. 
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Türkçenin düzenliliğine (ve güzelliğine) bir örnek

Kalın İnce

Geniş Dar Geniş Dar

Düz a ı e i

Yuvarlak o u ö ü

Küçük ünlü uyumu (Türk Dil Kurumu (TDK) (kural dışı sözcükler):
Bir kelimede düz ünlüden sonra düz (a, e, ı, i), 

yuvarlak ünlüden sonra yuvarlak dar (u, ü) veya düz geniş (a, e) ünlüler bulunur:

anlaşmalı, bilek, çilek, ısırmak, ılıklaşmak, kayıkçı, seslenmek, yeşil; boyunduruk, börekçi, çocuk, güreşmek, 

ocakçı, odun, özlemek, sürmek, vurmak, yoklamak, yorgunluk, yumurta, yüreksiz vb.

Büyük ünlü uyumu (Türk Dil Kurumu (TDK) (kural dışı sözcükler):

Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın,  

ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur:
adım, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, kırlangıç; beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük vb.

Türkçenin büyük ve küçük ünlü uyumları (Tuncer Ören)

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=178:Kucuk-Unlu-Uyumu&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=178:Kucuk-Unlu-Uyumu&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132
Bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur: adım, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, kırlangıç; beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük vb.
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=177:Buyuk-Unlu-Uyumu&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132
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Birey olarak yapabileceğimiz çok şey var:

• Türkçemizi yazım kurallarına göre kullanmak

Türkçemizi özenle kullanmak

• Bilgisayarlarda olan yetenekleri kullanarak 

Türkçe harfleri doğru kullanmaya özen göstermek

Türkçemizi özenle kullandır(t)mak

Türkçemizi özensiz ve hatta özentili kullananları uyarmak

• Türkçeleri varken yabancı sözcük kullanmamak

http://www.google.com/search?source=ig&hl=en&rlz=&q=yazim+kurallari+tdk&oq=yazim+kurallari&aq=1j&aqi=g1g-j4g-m1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2761l8395l0l12614l15l14l0l0l0l0l289l2463l2.7.5l14l0#pq=yazim+kurallari+tdk&hl=en&sugexp=ppwl&cp=1&gs_id=t&xhr=t&q=%22yazim+k
http://www.google.com/search?source=ig&hl=en&rlz=&q=yazim+kurallari+tdk&oq=yazim+kurallari&aq=1j&aqi=g1g-j4g-m1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2761l8395l0l12614l15l14l0l0l0l0l289l2463l2.7.5l14l0#sclient=psy-ab&hl=en&source=hp&q=%22ozenli+turkce%22&pbx=1&oq=%22ozenli+
http://www.google.com/search?source=ig&hl=en&rlz=&q="ozenti+turkce"&oq="ozenti+turkce"&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=2608l12261l0l14450l15l15l0l7l0l0l302l1394l1.5.1.1l8l0#q=%22ozenti+turkce%22&hl=en&prmd=imvns&ei=BYnATtDZEsr20gH2m-TvDg&start=10&sa=
http://forum.kanka.net/showthread.php?63411-%C3%96zenti-Kullan%C4%B1lan-%C4%B0ngilizce-Kelimelerin-T%C3%BCrk%C3%A7e-Kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%C4%B1!-Her-T%C3%BCrk-Genci-Bakmal%C4%B1!
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Bazı örnekler:

Şunlar marifet değildir:

“indirim” yerine “indream” yazmak

“lokum”  yerine “loqum”

“vişne” yerine “vishne”

“Çeşme” yerine “Cesme”  (Örneğin, biz “Nestlé”yi doğru yazarız!

“Çeşme” yerine “Chesme” diye yazanlar, “Chesme”yi, 

Fransızların “şesme”, İtalyanların da “kesme” diye

okuyacaklarını düşünseler.
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Dil özürlü olmak bize yakışmıyor:

Çeşme kalesinin mimarı dillere göre değişik!

Resim: 20 Mayıs 2015 

Tuncer Ören



İnternet Türkçesi gereksizdir!

51

Bilgisayarlarda kullanılabilecek harf  türlerinden örnekler:
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Türkçe bilincini vurgulayan kaynaklarden yararlanmak     

Birey olarak yapabileceğimiz çok şey var:

Örneğin,

• Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezindeki yazılar

• Ören, T. (2005). Bilişimde Özenli Türkçenin Önemi.

Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği Dergisi, cilt 1, sayı 1. TBV

(Türkiye Bilişim Vakfı), İstanbul. 

(Ayrıca, 2006'da Türkiye Bilişim Ansiklopedisi'nde de yayımlanmıştır).

http://turkoloji.cu.edu.tr/index.php
http://www.site.uottawa.ca/~oren/pubs/2005/T02-02-BOTO.pdf
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“Kendi kültürlerine saygı duymayanlar başkalarından

saygı beklemek haklarını yitirmiş olurlar. 

Dilimize özen, benliğimize duyduğumuz saygının bir

göstergesidir.” Tuncer Ören (1998). 

Bilişimde Özenli Türkçe. BT Haber, 

sayı 183 (Eylül 7-13, 1998), s. 32.

http://www.site.uottawa.ca/~oren/pubs/pubs-1998/pubs-1998-03-BOT.pdf
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Size,  Türkçemizi horlamayın, demeyeceğim,

Ama, gene de Türkçemizi özenle kullanın.

Tuncer Ören 

Özdemir Asaf

http://koktengri.org/kitaplar/oktay-sinanoglu-buyuk-uyanis.pdf
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"Dünya'nın sana hürmet etmesini

istiyorsan, kendi benliğine hürmet et.

Milli benliğini bulamayan milletler,

başka milletlerin avıdır".

Atatürk 
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Türkçeye özen gösteren ve Türkçeyi yücelten

kişi ve kuruluşlara sevgi ve saygılarımla.
Tuncer Ören 


